Distrikt Dalarna
Protokoll Styrelsemöte
Tid: 10/4–19 kl. 12:00
Plats: Tallbacken, Falu lasarett + länk
Närvarande: Anna Lindhe del av tid, Karin Malmberg, Malin Grimsell
Frånvarande: Ingela Derkert, Anna Grundström

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesfunktionärer
1) Ordförande – Karin Malmberg
2) Sekreterare – Malin Grimsell
§3 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsmässig
§4 Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns
§5 Föregående protokoll
Protokoll för styrelsemöte 15/1-19 godkännes
§6 Information från förhandlingsrådsledamot
Löneöversynen pågår. Förhandlingsprotokollet är påskrivet. Lönerna håller på att förmedlas till
medlemmarna av arbetsgivaren. Malin skickar ut medlemsinfo när lönerna är klara, innan
semestrarna. Malin har varit på Förhandlingsrådsdagar i Stockholm. Där gick man igenom det nya
avtalet som nu heter HÖK-T = HuvudÖverensKommelse Tillsvidare. Ingen större skillnad mot tidigare
HÖK-16.
§7 Information från styrelsen
Malin och fysioterapeut Jon A på Primärvårdsrehab Falun träffade nya Regionrådet Sofia Jarl Hälso
och sjukvårdens ordförande samt hennes politiska sekreterare Linda och pratade fysioterapeuter i
Regionen. Nätverksträff för arbetsplatsombud hölls den 1/4 i Falun. Det var stor uppslutning. Nytt
datum för nästa träff blir den 9/10-19 i Borlänge.
§8 Uppföljning av verksamhetsplan
Ingen Grundutbildning kan hållas under detta år. De som vill gå en grundkurs hänvisas till kurser i
annat distrikt. Vi planerar att träffa Helen Kastemyr som är ny Divisionschef för Primärvården, under
hösten för att höra hennes åsikter om primärvårdens framtid. Malin ordnar med det. Ev också en

träff tillsammans med kanslipersonal om specialisttjänster beroende på om och hur mötet med
Helen K blir.
§9 Publiceringar på webbsida
Oklart i nuläget, avvaktar ny webbredaktör, Anna G gör det hon hinner.
§10 Ekonomisk rapport och planerade utgifter
Planerade utgifter: Utbildning av arbetsplatsombud, nätverksträff
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12 Nästa möte
Den 10/6 12:00 via länk.
§13 Mötet avslutas

Sekreterare
Malin Grimsell

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid efterföljande styrelsemöte och före publicering samt
arkivering.

